
NEIKENKALNA DABAS 
KONCERTZĀLE





Objekta nosaukums: „Neikenkalna dabas koncertzāle 
Dikļos. Dikļu Neikenkalna estrādes labiekārtojums.”
Kopējā būvplatība 5643,7 m2:

- skatuves kopējā platība 787,3 m2;
- ietves 278,0 m2;
- brauktuves 517,7 m2;
- zāliens 1780,0 m2;
- inženierkomunikācijas 382 m.

Projekta uzsākšana: 2013. gada septembris
Būvniecības ilgums: 2,5 mēneši 
Pieņemšanas akta datums: 2014. gada 4. jūnijs
Pirmais pasākums 2014. gada 7. jūnijā: Dziedāšanas 
svētkiem 150.  
Objekta būvniecības izmaksas (EUR): 236 317,84



Pirms un Pēc





Projekta realizēšanā sabiedrība iesaistīta vietējā 
un valstiskā mērogā:

Pieņemot lēmumu par jaunas estrādes izveidi, rīkota 
sabiedriskā apspriešana.

Organizēta vecās estrādes nojaukšanas talka (Piedalās arī 
U. Brikmanis ar ieceres stāstījumu).

Estrādes būvniecības procesā rīkota VARAM talka –
līdzināta grunts, sēts zālājs.

SEB «Unibanka» talka stādījumu ierīkošanā.
Valmieras novada fonds piesaistīts dabas takas izveidošanā 
un skolēnu iesaistīšanā putnu būrīšu uzstādīšanā.



Idejas iniciators - konsultants Dziesmu svētku režisors Uģis
Brikmanis.

Pateicoties Uģa Brikmaņa pieredzei un zināšanām, dabas 
koncertzālē ir panākta ievērojama ietilpība.

Ar melnzemes pārbīdīšanas un uzbērumu veidošanas darbiem 
rasts līdzsvars starp labu redzamību, dabisko akustiku, estrādes 
konstrukciju fizisko apjomu un arhitektonisko risinājumu 
apkārtējā parka ainavas mērogā un kultūrvēsturiskajā kontekstā.



Arhitekts Uģis Šēnbergs,  (SIA ”UĢIS ŠENBERGS ARHITEKTS”)

Dabas koncertzāles izbūvi risinājis atšķirīgi no tipiskām šāda
veida estrādēm lauku teritorijās – ar saudzīgu ekoloģisku
būvniecību, izmantojot vienīgi dabiskus, atjaunojamus
materiālus, saudzējot un akcentējot vietas īpašo ainavu.

Vietas akustiskās īpašības veidojis ar ūdens klaju, koka

konstrukcijām, esošiem parka stādījumiem, terasēm un nogāzēm. 





Mākslinieks Ivars Mailītis

Ivara Mailīša veidotais vides mākslas objekts „Sidraba birzs” 

pasvītro Dziesmusvētku esību koncertzālē. 
Objekts veltīts dabas neatkārtojamai daudzveidībai, kur 

apmeklētāji var sajust dabas un cilvēka harmoniju – vieta 
darbībai, izziņai, attīstībai un izglītībai brīvā dabā.



Būvuzņēmējs Uldis Bošs (SIA “Ekers”)

Projekta realizēšanā no SIA “Ekers” puses stingri tika respektēti:
- atbildīgo institūciju norādījumi un nosacījumi;
- vietas vides īpatnības: valsts nozīmes vēstures piemineklis 
“Pirmo latviešu dziesmu svētku norises vieta”, parka 
kompozīcija, reljefs, esošā flora. 

Būvdarbu līguma ietvaros:
- skatuve uzcelta pussalas vidū - to no trim pusēm apņem
Mazbriedes upe ar uzstādinātiem dīķiem.





Izbūvēts:
Amfiteātris  ar 2000 vietām. 
Skatītāju zona ar 5000 vietām;
Jauns gājēju celiņš un piebraucamais ceļš;
Pontona tipa tilts pār Mazbriedes upi’;
Iekšējā elektroapgāde,
Ainavā itegrēts teritorijas apgaismojums uz 5 m augstiem

balstiem.

Būvniecības laikā veikti vērienīgi zemes pārvietošanas darbi, 
iztīrīta un padziļināta Mazbriedes upe, kuras ūdens klajs 
nebija vairs saskatāms. 
Upes tīrīšanas darbu ietvaros mākslīgi izveidojies 
dīķis, kura krastā izbūvēta terasveida skatuve;



Būvdarbu process



Ziemīgie laikapstākļi nepatur 
būvdarbus



Skatuvju grīdas, pontonu tilta segums un margas izbūvētas no 
Vidzemes egles koka, apstrāde veikta SIA „Ekers” galdniecībā 

Valmierā. 
Terases, celiņi un iebraucamais ceļš veidots no vietējos karjeros 
iegūtās smilts un Latvijas uzņēmēju ražotā grants, māla šķembu 

maisījuma.



Rezultāts: plānotais sasniegts!



Pirms un Pēc



„Eiropas Padomes Ainavas balva” 
sestās sesijas nacionālā atlase

Nacionālās atlases mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni
par Latvijas ainavu vērtību un mainību, kā arī sabiedrības lomu
ainavu attīstībā, apzinot labāko pieredzi ainavu aizsardzībā,
kopšanā un pārvaldībā, kas gūta, gan īstenojot praktiskus
pasākumus, gan uzlabojot ainavu pārvaldību, tostarp

pētniecību un plānošanu.



Vietas unikālās akustiskās īpašības veidotas ar ūdens
spoguli, koka konstrukcijām, esošiem parka stādījumiem, 
terasēm un nogāzēm. 

Skatuve un amfiteātris ietver daudzfunkcionalitātes ideju -
skatuvei mainīguma iespējas un transformējamas tribīnes
lieluzvedumiem un koncertiem.

Dabas koncertzāle
veidota ar saudzīgu

ekoloģisku būvniecību, 
izmantojot dabiskus, 

atjaunojamus
elementus un 

materiālus. 



Skatuves ar  mainīguma ideju





KONCERTZĀLES KONCEPCIJA: 
KULTŪRAS PIEMINEKĻU ATJAUNOŠANĀ SĪKU UN 
NEBŪTISKU LIETU NAV!

Skatuves grīda novietota AIZ mākslīgi veidota zemes uzbēruma, 
izceļot Neikenkalnu kā valsts nozīmes vēstures pieminekli -

pirmo latviešu dziedāšanas svētku norises vietu!



KONCERTZĀLES KONCEPCIJA

Dabas koncertzāles projektēšanas un būvniecības procesā 
uzsvars likts uz esošās ainavas un vides bagātību saglabāšanu, 
dabas materiālu izmantošanu:



KONCERTZĀLES KONCEPCIJA

Goda vieta ainaviskajā plānojumā ir atvēlēta 
simtgadīgajam ozolam - milzu simtgadīgs ozols saglabāts pretī 
teātra skatuvei kā atzinības žests tautasdziesmai.



KONCERTZĀLES KONCEPCIJA
Izmantota smilts, grants-māla-šķembu maisījums, 
kokmateriāli;
Ainavas reljefs veidots no zemes uzbērumiem un nostiprināts 
ar dabīgi sētu zālienu.



KONCERTZĀLES KONCEPCIJA

Simts metru platais ūdens spogulis starp dziedātājiem un 
skatītājiem kalpo kā akustisks skaņas pastiprinātājs, ņemot 

vērā valdošo vēju, terašu un nogāžu ietekmi. 





NOVĒRTĒJUMS

. «Gada labākā būve Latvijā, 2014» Nominācija 
«Ainava»



Publicitāte











NEBAIDIETIES SAPŅOT,
NEBAIDIETIES ĪSTENOT 

SAPŅUS

@Kocenu_novads

www.kocenunovads.lv


